
Classe 4: 10-10-19

Possessius:

el meu, la meva, els meus, les meves

El meu cotxe
la meva casa
els meus cotxes
les meves cases

el teu, la teva, els teus, les teves

El teu cotxe
la teva casa
els teus cotxes
les teves cases

el seu, la seva, els seus, les seves
el seu, la seva casa, els seus, les seves cases

el nostre, la nostra, els nostres, les nostres

el vostre, la vostra, els vostres, les vostres

el seu, la seva, els seus, les seves



Exercicis Possessius Català

1. ______el meu______ oncle (de mi) i
_________la teva___ cosina (de tu) són
germans.

2. _______la seva_____ botiga (d’ella) és més
gran que ____la_nostra_______ (de nosaltres).

3. ________la meva____ núvia (de mi) no té
___els teus_________ llibres (de tu) d’història.

4. Quin és _____el vostre_______ objectiu (de
vosaltres) vital? El nostre_ objectiu (de
nosaltres) vital és ser completament
independents.

5. ________els seus____ fills (d’ells) parlen
català, castellà i anglès.

6. ______la nostra______ casa (de nosaltres)
és a tocar _________la vostra___ (la de
vosaltres).



7. _______el meu_____ professor (de mi) de
portugués és brasiler.

8. ___la seva _________ cambra (d’ells) té un
llit molt gran

9. _________el meu___ germà (de mi) i
_______el teu_____ (de tu) tenen la mateixa
edat.

10.___el vostre_________ cap (de vosaltres) és
l’home de ____la meva________ germana (de mi).

1) L’Anna i el Carles tenen un pis. El seu pis és
gran.

2) La mare i jo tenim un gat. El nostre gat es diu
“Taques”.
taca : mancha
taques: manchas



3) El David viu a Barcelona i la seva xicota a
Girona.

4) Vosaltres sou els nous comercials? Doncs
aquests són els vostres despatxos.

5) Jo visc a Blanes, i la meva adreça és Carrer
Major número dotze.

6) Saps el telèfon de la Susanna? – Sí, el seu
número és 785 63 21

7) Al meu marit i a mi ens agrada la mateixa
música, els nostres gustos són els mateixos.

8)



9) Ei, Marc, em deixes la teva calculadora?

Deixar (dejar)

9) Tracta bé els animals, ells també tenen els
seus sentiments.

10) La Xiao-Li és catalana, però els seus pares
són xinesos.

10) Les nenes tenen moltes joguines, les
seves – joguines són molt boniques.

Jogina
jogines

La señal --- el senyal

Casa
cases



12) El John parla molt bé el català, el seu
professor deu ser molt bo.

13) Tinc dos fills i una filla. El meu fill gran es
diu Oriol, el petit Adrià i la meva filla es diu
Aïna.

14) Tu i jo tenim idees molt diferents, però
malgrat les nostres diferències ens entenem
molt bé.

Malgrat: a pesar de

15) Ei, Marcel, acabo de veure les teves
germanes pel carrer.

16) El teu germà i tu cuineu molt bé, el vostre
menjar està sempre molt bon.



17) Tinc cotxe i moto. La meva moto és nova,
però el cotxe ja és vell.

18) La mare i jo no ens assemblem gaire, la
meva cara és més rodona que la d’ella, i els
seus ulls són més clars que els meus.

19) Escrius molt bé, els teus poemes són molt
interessants.

20) Em deixes trucar, si us plau? El meu telèfon
mòbil no té bateria.



Verbs reflexius:

Assemblar-se

M’assemblo
T’assembles
S’assembla
Ens assemblem
Us assembleu
S’assemblen

Dutxar-se

Em dutxo
Et dutxes
Es dutxa
Ens dutxem
Us dutxeu
Es dutxen



Verbs purs: IR - es conjuguen de manara
regular 1%----IR

Dormir:
dormo, dorms, dorm, dormim, dormiu, dormen

Morir:
moro, mors, mor, morim, moriu, moren
Bullir:
bullo, bulls, bull, bullim, bulliu, bullen

Obrir: obro, obres, obre, obrim, obriu, obren
Omplir: omplo, omples, omple, omplim, ompliu, omplen

Sortir: surto, surts, surt, sortim, sortiu, surten
omplir: llenar

Buidar. Vaciar

Sentir:
sento, sents, sent, sentim, sentiu, senten

Ajupir, bullir, collir, consentir, cosir, cruixir,
dormir, escopir, fugir, grunyir,morir, munyir,
obrir, omplir, presentir, pudir (que fa pudor),



ressentir, retrunyir, sentir, sortir, tossir (i
derivats i compostos).

Verbs incoatius 99%-- IR -----EIX

Servir:

Serv eix o
serv eix es
serv eix
serv im
serv iu
serv eix en

Prohibir:

Prohibeixo
prohibeixes
prohibeix
prohibim
prohibiu
prohibeixen



Exercici: Practicar verbs pronominals i de
tercera conjugació:

Exercicis verbs IR: Conjuga: morir, omplir,
atrevir-se, afegir, dormir, prohibir

Contrueix frases amb aquests verbs: (FER A
CASA)

Divertir-se:

Atrevir-se:

Construir:

Discutir:

http://www.verbs.cat/es/practicar/tiempos.htm
http://www.verbs.cat/es/practicar/tiempos.htm

